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Bram Brakel: meer diender dan journalist (2)
Bram Brakel, kleurrijk collega tussen 
1953 en 1969, heeft in het vorige 
nummer uitgelegd hoe hij wegging bij 
de Volkskrant, naar De Telegraaf. Al 
twaalf jaar is hij uitgewerkt en geniet  
van zijn pensioen in een ruime 
tussenwoning in Amstelveen. Vandaag 
kijkt hij nog eens terug op oud-
hoofdredacteur Joop Lücker. 
 
Het is geen toeval dat ik nu al meer dan 
tien jaar de enige burger ben, die lid is 
van de Senioren Politie 
Amsterdam/Amstelland en die nog 
steeds iedere week de soos van 
gepensioneerde dienders bezoek. Mijn 
relatie met de politie is altijd uitstekend 
geweest en het was bekend dat ik zelfs 
met dienders op vakantie ging.  
 Ik ben destijds tweemaal bij Lücker op 
het matje geroepen. Hij wees me erop 

dat ik in dienst was van de Volkskrant 
en niet van de politie en dat ik volgens 
velen té veel begrip opbracht voor de 
moeilijke taak van de diender. 
 Lücker bewonderde ik om zijn 
journalistieke kwaliteiten. Jammer dat 
hij als psycholoog nogal eens faalde, 
soms slecht met mensen wist om te 
gaan en niet kon of wilde luisteren naar 
andere lieden met een schat aan 
ervaring. 
 Lücker was er beslist niet op uit de 
populaire pief uit te hangen. 
Integendeel. Ik denk dat hij opzettelijk 
mensen tegen zich in het harnas joeg. 
Volgens mij ging hij uit van de stelling 
uit dat wanneer de leden van de 
redactie de pest aan hem hadden, die 
redactie een grote eenheid zou vormen. 
Dat kwam dan weer de krant ten goede. 
Het mag vreemd klinken, maar ik ben 
daar echt van overtuigd. 
 Ik heb nooit bonje met Lücker gehad, 
wellicht omdat ik hem door had. Voor 
zijn grote bureau  in de kamer van het 
oergezellige gebouw aan de 
Nieuwezijds  stond bijvoorbeeld een 
heel grote fauteuil. Wanneer je je in die  

grote leunstoel liet zakken, 
zat je direct op de grond, 
want de veren waren volledig 
versleten. Lücker keek dan 
vanuit zijn hoge, riante stoel 
op je neer. Maar ik ging altijd 
op de leuning zitten. Steevast 
vroeg hij dan waarom ik niet 
normaal in die stoel plaats 
nam. Ik antwoordde dan dat 
ik het beleefd vond iemand 
recht in de ogen te kijken en  
vreesde pijn in mijn nek te 
krijgen als ik op de grond zat. 
Uit zijn reactie kon ik alleen 
maar opmaken dat ik in de 
roos had geschoten. Hij veronderstelde 
kennelijk tijdens een gesprek een 
voorsprong te hebben, als hij op je neer 
kon kijken. 
 Als ik iets gedaan wilde krijgen of 
duidelijk wilde maken het ergens niet 
mee eens te zijn, dan plaatste ik hem 
eerst op een voetstuk en begon dan te 
schieten. Bijvoorbeeld: ‘U heeft 
natuurlijk vele malen meer ervaring dan 
ik, u weet duizend maal beter wat 
journalistiek inhoudt, ik zal het dan 
mogelijk verkeerd zien, maar…’ En 
dan kwam ik met mijn verlangens of 
bezwaren. Dat werkte meestal.  
 Als verslaggever wist ik uiteraard niet 
wat er voor uiteenlopende inzichten 
waren tussen Lücker en directeur 
Grundmeijer. Wat die twee uiteen 
dreef,  bleef voor mij verborgen. Hun 
controverse leidde wel tot het vertrek 
van Lücker en het aantreden van Jan 
van der Pluijm. 
 
Zonder kapsones 
 Was ik destijds wel op de hoogte 
geweest van de controverse tussen 
Grundmeijer en Lücker, dan zou ik me 
ongetwijfeld neutraal hebben opgesteld. 
Lücker had ik, zoals gezegd, hoog 
zitten als vakman en Grundmeijer vond 
ik echt een fantastische kerel, een man 
zonder kapsones, die liever met een 
jongen van de expeditie omging dan 
met een zogenaamde intellectueel.  
 Ook met Grundmeijer had ik een 
uitstekende verstandhouding. Ik ben 
enkele keren met hem, zijn vriend pater  

Piller, geestelijk adviseur van de KAB 
en met mijn grote vriend Dick 
Lammers van het Vrije Volk bij café 
Pleinzicht aan de Oudezijds 
Voorburgwal geweest, toen het 
hoofdkwartier van pooiers en hoeren. 
Daar had ik de penoze leren kennen en 
ik heb er pagina’s vol nieuws vergaard.  
  
Incognito 
 Pater Piller liet zijn 
‘hoogwaardigheidje’ (zo noemde hij 
zijn boordje) in mijn Dafje liggen. 
Niemand van de bezoekers in de kroeg 
wist dan ook  wat pater Piller in het 
dagelijks leven deed. Ik heb me er altijd 
over verbaasd hoe die vriend van 
Grundmeijer binnen het kwartier de 
harten veroverde van 
onderwereldfiguren en prostituées. Het 
was echt lachen geblazen. In de vroege 
ochtend, zo rond half zes, kwamen we 
pas thuis bij de familie Grundmeijer, in 
zijn huis aan de Goudkust.  

 

‘Vanuit zijn bureaustoel 
kon Lücker  

op je neer kijken’ 

  Dick Lammers kwam pas om negen 
uur thuis. Zijn vrouw Adje wilde weten 
waar hij had uitgehangen. Lammers 
vertelde met de directeur van de 
Volkskrant, een pater en mij de nacht 
bij Pleinzicht te hebben doorgebracht. 
Adje, echt de meest vredelievende 
vrouw van West-Europa, reageerde 
furieus.  ‘Als je een smoes verzint, kom 
dan met wat goeds, maar niet met zo’n 
krankzinnig verhaal’, was haar 
commentaar. Toen deed ze iets wat ze 
nooit had gedaan: ze haalde uit en 
raakte haar man vol op de kaak. 
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Wim Phylipsen nog steeds blij met zijn Amerika-reis
Wim Phylipsen over de foto van zijn 
(voorlopige) afscheid in de vorige 
Volksknar: ‘Ik ben nog altijd blij dat 
ik toen op reis ben gegaan. Nu ik met 
pensioen ben, had het niet meer 
gekund. Anneke en ik denken nog 
regelmatig terug aan die reis.’ 
 ‘Ergens medio 1980 ging ik als lid van 
de nieuwsdienst met Van der Pluijm 
voor overleg naar de Haagse redactie. 
Op de weg terug zei ik: “Jan, ik zou er 
best eens een tijdje uit willen”. Van der 
Pluijm: “Dan doe je dat toch”. Ik wist 
niet wat ik hoorde.’ 
 ‘Anneke en ik gingen meteen aan de 
slag. Eerst geregeld dat onze Jan-
Willem –toen negen jaar-- mee zou 
kunnen. Wij woonden toen in 
Ouderkerk aan den IJssel en ik wist de 
wethouder van Onderwijs daar zo ver te 
krijgen dat Jan-Willem, ondanks de 
leerplichtwet, mee kon onder 
voorwaarde dat ik hem zelf een jaar les 
zou geven. Dat lukte. Toen we terug 
kwamen, liep hij op zijn oude school 
zelfs een half jaar voor, ging daarna 
naar het gymnasium en studeerde als 

wiskundige af aan de Rijksuniversiteit 
Groningen’. 
  Op zondag 3 mei 1981 vloog het gezin 
Ph. naar Toronto en met de camper 
ging het vervolgens heel Canada door, 
daarna de Verenigde Staten (alle staten 
op het vasteland, behalve Kentucky en 
Ohio). Ze kampeerden in  natuurparken 
of op campings.  
 Wim: ‘Onderweg hadden we bijna een 
beer in de camper. Jan-Willem en ik 
zaten aan een picknicktafel toen hij 
riep: “Pa een beer achter je”. Ik draaide 
me om en verdomme, daar kwam er een 
aan hollen. Ik sleurde Jan-Willem de 
camper in en gooide de deur dicht. We 
hebben er foto’s van. Onze ‘vriend’ 
stond met zijn paarse tong en geweldige 
klauwen tegen de ruiten aan’. 
 En passant schreef Wim nog een 
verhaal voor Het Vervolg en hij belde 
Henk Huurdeman of alles goed was 
doorgekomen. Henk, bezorgd: ‘Wim, 
waar zit je in godsnaam’. Wim zat in 
Big Sky, Montana. 
 Tenslotte reden ze vanuit Florida naar 
Mexico City. Per bus, want de camper 

viel niet te verzekeren wegens te groot 
risico van diefstal of vernieling.  
 Wapenfeit van Wim Ph.: ‘Na een jaar 
hebben we die camper in Florida toch 
nog met winst verkocht’. 
 Na zijn terugkeer was hij nog even 
correspondent in Rotterdam en in 
Groningen. Hij gaf vervolgens drie jaar 
les op de universiteit van Groningen, 
tot aan zijn vut in 2000. 
 
 
De foto in de Volksknar nummer 40 
is gemaakt in april 1981 toen Wim 
Ph. werd uitgeluid voor zijn reis 
naar Amerika.  
Van links af: Erik Beenker, de kruin van 
Pieter Br., de kruin van Harry van 
Seumeren(?), Victor Lebesque, Hans 
Friedeman, Willem Beusekamp, Ruud 
Gortzak, Jeroen Trommelen (die in het 
huis van Ph. ging wonen), Wim de Valk, 
Hans Kops, Erwin Horwitz, Wim Ph. zelf 
en Hans Beynon. 
 
 
 

Nog een beeld uit de oude doos van Wim Ruigrok. Wanneer mag dit geweest zijn, bij welke 
gelegenheid en waar?  
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